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1. INTRODUCIÓN. 

  
A actual situación de alerta sanitaria provocada polo virus SARS- Cov – 2 e o 

cumprimento do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID – 19 nos centros de ensino 

non universitario de Galicia para o curso 2020 – 2021 dictadas pola Consellería de Educación 

ao abeiro desta situación impoñen a necesidade de adaptar as Normas de Organización, 

Funcionamento e Convivencia do centro á nova realidade co obxectivo de preservar a saúde 

de toda a Comunidade Educativa do IES Praia Barraña. 

 

 

2. NORMAS ESPECÍFICAS MOTIVADAS POLA COVID 19. 

 

2.1. NORMAS XERAIS. 

1. Non ha de asistir ao centro educativo o alumnado que presente síntomas 

compatibles coa COVID – 19 nin o que se atope en aillamento por diagnóstico da 

COVID – 19 ou en corentena domiciliaria. Asemade, tampouco acudirá ao centro 

educativo aqueloutro alumnado que conviva cunha persoa sospeitosa de estar 

infectada pola COVID – 19 ata que se comprobe que esta persoa está sa. A 

confirmación de que a persoa sospeitosa de estar afectada pola COVID – 19 non o 

está realmente deberá ser comunicada ao centro antes da reincorporación do 

alumnado ao IES. 

2. As familias realizaranlle aos seus fillos/as, diariamente, unha autoavaliación do 

estado de saúde dos seus /súas fillos/as por se estes presentasen algún/s síntoma/s 

compatibles coa COVID - 19. Para a realización da devandita autoavaliación diaria 

empregarán o modelo de enquisa clínica que estará a disposición das familias na 

páxina web do centro en formato de descarga. Esta autoavaliación para a detección 

precoz de síntomas compatibles co virus SARS - Covid -2 deberá realizarse sempre 

antes de acudir ao centro educativo. 

3. No suposto de que se decten síntomas compatibles cunha infección do virus da 

COVID – 19 o alumnado afectado non acudirá ao centro educativo e os seus 

proxenitores contactarán inmediatamente con seu centro de saúde de referencia 

para que lles indiquen os pasos que deben seguir. Para a xustificación deste tipo de 
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faltas non fará falta ningún xustificante médico, chegará coa comunicación dos 

proxenitores da situación ao centro educativo. 

4. No suposto de que un alumno ou alumna manifeste síntomas compatibles coa 

COVID – 19 no centro educativo este será aillado preventivamente e atendido polos 

integrantes do Equipo Covid do Centro, os cales chamarán inmediatamente á súa 

familia para que esta, á maior brevidade posible, se achegue ao centro a recoller ao 

seu/súa fillo/a para levalo ao centro de saúde. 

5. Será obrigatoria, tanto nas entradas como nas saídas do centro, a desinfección das 

mans empregando os postos de xel hidroalcohólico existentes neses lugares así 

como a desinfección do calzado utilizando as alfombras específicas situadas nas 

entradas e saídas. 

6. Durante a xornada lectiva todo o alumnado deberá desinfectar, cando menos, cinco 

veces as súas mans para que fará uso do xel hidroalcohólico localizado nas 

diferentes estancias do centro, entre elas as propias aulas do alumnado. 

7. É obrigatorio o uso da máscara de protección en todo o recinto escolar e en todo 

momento, incluso aínda que se garde a distancia de seguridade de 1,5 metros.  

8. O alumnado deberá traer unha máscara de reposto para o seu uso durante a 

xornada escolar e un estoxo onde a gardará. 

9. É obrigatorio por parte de  todo os membros da Comunidade Educativa o uso dos 

colectores específicos ubicados en cada edificio e en cada andar para desbotar as 

máscaras de protección así como os panos desbotables empregados para a 

desinfección de superficies e obxectos e o resto de material COVID. Non se deben 

empregar as papeleiras das aulas para estes fins. 

10. Deberase gardar en todo momento a distancia interpersoal de seguridade de 1,5 

metros. 

 

2.2. ENTRADAS E SAÍDAS DO CENTRO E DA AULA. 

1. O alumnado non formará grupos de persoas en ningún momento, tanto nas 

entradas como nas saídas do centro. 

2. Existirá cartelería específica para indicar como se debe circular polas aulas 

corredores e, en xeral, por todo o recinto escolar. 
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3. Os lugares para o acceso e saída do centro están claramente delimitados e 

especificados nos planos específicos. Véxase Anexo I. 

4. Cando se acceda ou se saia das aulas o desprazamento será ordenado, evitando 

aglomeracións e gardando a distancia de seguridade de 1,5 metros entre persoas. 

5. No caso excepcional de ter que desprazarse a algunha aula específica o 

desprazamento producirase nos mesmos termos expresados no punto anterior. 

2.3. NORMAS DA AULA. 

1. Cada alumno/a terá asignadas durante todo o curso unha única mesa e cadeira e non 

poderá empregar as mesas e cadeiras dos seus compañeiros. Tampouco poderá mover 

do sitio a súa mesa e cadeira. 

2. O alumnado accederá á súa aula respectando as medidas de seguridade reguladas no 

centro e dirixirase á súa cadeira e mesa agardando polo profesor/a. 

3. Non está permitido agrupar mesas ou facer grupos de alumnos en ningún momento 

(aulas, recreos, entradas e saídas do centro..) 

4. Cada alumno limpará e desinfectará o seu posto de traballo ao rematar cada sesión 

lectiva na aula cos produtos desinfectantes existentes nela. 

5. Non se poderá compartir o material de uso propio (bolígrafos, lapis, libros...) con 

outros compañeiros. Tampouco se empregará o material doutos compañeiros da aula. 

6. Os ordenadores, proxectores e os demais elementos manipulables das aulas, tales 

como persianas, ventás, chaves da luz... so serán utilizadas polo profesorado. 

7. Airease a aula durante cinco minutos, sempre que sexa posible, entre clase e clase e 

dez minutos, alomenos, durante os períodos de lecer. O seguemento da aireación da 

aula farase mediante a checklist dispoñible na aula. 

8. Empregarase a papeleira da aula para tirar o  lixo producido, agás as máscaras de 

protección e o resto do material de limpeza e desinfección, que se tirarán nos colectores 

ubicados en lugares ben visibles dos corredores de cada andar do edificio para a súa 

reciclaxe. 

2.4. NORMAS PARA OS CORREDORES E ESPAZOS COMÚNS. 

1. Non se poderá permanecer nos corredores en ningún momento da xornada lectiva. A 

circulación por eles queda reservada aos momentos nos que se acceda ou abandone 
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a aula, cando sexa preciso, excepcionalmente, trasladarse a unha aula específica ou 

ao ximnasio ou cando se deba acudir ao baño coa autorización expresa dun docente. 

2. O acceso aos baños so se poderá producir durante as clases ou no intercambio das 

mesmas coa autorización expresa dun docente e empregarase sempre o baño máis 

próximo á aula.  

3. Terase en conta sempre que o aforo máximo permitido nos baños será de dúas 

persoas. 

4. Durante os recreos non se poderán producir concentracións de alumnado nas portas 

dos baños e estes serán empregados polo tempo imprescindible. 

Durante o curso 2020 – 2021 serán de especial vixiancia e control as normas anteriormente 

enumeradas pois o seu incumprimento pode poñer en risco a saúde dun bo número de 

persoas, non soamente os membros da Comunidade educativa senón tamén os seus familiares 

ou persoas máis próximas. 

Se algún alumno/a fai caso omiso destas normas será sancionado de acordo co estipulado no 

Decreto 8/2015 polo cal estas faltas están tipificadas como leves e a súa reiteración no mesmo 

curso escolar como falta grave. 

2.5. NORMAS PARA O USO DA CAFETARÍA DO CENTRO. 

1. Durante o curso 2020 – 2021 establécese con carácter xeral o uso rotatorio das 

instalacións da cafetaría nos diferentes recreos existentes, tal como se especifica 

acontinuación: 

 1º recreo: resérvase o uso exclusivo da cafetaría para o alumnado da ESO. 

 2º recreo: resérvase o uso exclusivo da cafetaría para o alumnado de 

Bacharelato. 

2.  O aforo máximo da cafetaría será de 15 persoas e estas deberán respectar as 

normas establecidas no centro para o control das infeccións pola Covid 19: 

distancia interpersoal, uso de máscara protctora, hixiene de mans, etc. 

3. O alumnado respectará o sentido da circulación e a sinaléctica establecida nas 

instalacións da cafetaría e non formará agrupamentos con outros alumnos. 

4.  Sempre e cando non haxa alumnado dunha etapa educativa empregando a 

cafetaría no recreo que lle corresponda, o alumnado da outra etapa que non 

teña acceso a ela por non corresponderlle o seu uso poderá acceder a ela, 
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excepcionalmente, sempre que a responsable da cafetaría llo autorice e 

respecte as normas de hixiene e seguridade. 

5. Fóra dos períodos de lecer a cafetaría non poderá ser empregada polo alumnado 

en ningún caso. 

 

2.6. NORMAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO DIXITAL. 

1. O centro establecerá un catálogo de cursos das diferentes materias xestionados 

polo profesorado do IES e ubicados na Aula Virtual do Centro. 

2. O Equipo Directivo dará de alta na Aula Virtual a todo o alumnado e profesorado 

do centro e este último será o encargado de matricular ao seu alumnado nos 

seus propios cursos virtuais. 

3. O alumnado, coa axuda inicial do seu profesorado, esté obrigado a coñecer a 

ubicación exacta dos seus cursos así como acceder, navegar e empregar os 

devanditos cursos. 

4. A comunicación entre o alumnado e o profesorado establecerase a través da 

mensaxería da Aula Virtual e dos correos de centro “praiabarrana.gal”. 

5. O Equipo  Directivo, coa colaboración do profesorado establecerá un horario 

espello que se activará naqueles casos nos que se produza un confinamento 

parcial ou total dun grupo, nivel ou centro. 

6. O Equipo Directivo informará do horario espello ao alumnado e ás súas familias a 

través da web do centro, de Abalar Móbil, da canle de Telegram e, 

especialmente, a través dunha web interna que conterá información actualizada 

de interese durante o confinamento. 

7. O desenvolvemento do horario espello respectará escrupulosamente a 

distribución horaria establecida para cada grupo de maneira que fóra dese 

horario lectivo establecido, agás por razóns debidamente xustificadas, non se 

establecerán comunicacións profesorado – alumnado – familias ou á inversa. 

Respectaranse os momentos establecidos para o descanso e o lecer nos 

devanditos horarios e, por norma xeral, non se establecerá ningún tipo de 

comunicación durante as fins de semana, consideradas a tódolos efectos período 

non lectivo. 
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8. As horas establecidas nos horarios espello como horas de docencia presencial (D) 

empregaranse para a realización de videoconferencias co alumnado. É 

obrigatoria a asistencia a esas videoconferencias. Para comprobala o 

profesorado pasará lista ao inicio da sesión e anotará no XADE as ausencias do 

alumnado. 

9. Durante as videoconferencias é obrigatorio que o alumnado asista a elas coa 

cámara do ordenador ou tableta activada para que o docente poida identificar 

os asistentes. Os micrófonos do alumnado estarán bloqueados e so se activarán 

cando precisen preguntar ou aclarar algún aspecto da clase. 

10. A inasistencia a algunha das videoconferencias terá a consideración de falta de 

asistencia a tódolos efectos e deberá ser debidamente xustificada nos mesmo 

termos que unha falta de asistencia a unha clase presencial, tal como se recolle 

no punto 1.7 do Título IV, Capítulo I das NOFC do IES Praia Barraña. 

11. A acumulación da faltas de asistencia reiteradas ás videoconferencias e non 

xustificadas debidamente poderá derivar na apertura do Protocolo de 

Absentismo Escolar, regulado nos punto 1.7.5 e 1.7.6 do Título IV, Capítulo I das 

NOFC do IES Praia Barraña. 

12. As faltas de asitencia ás reunións virtuais xustifiranse aos titores de grupo a 

través do correo electrónico, preferentemente, ou da aplicación Abalar Móbil, se 

así o determina o propio titor. 

13. A inasistencia a unha proba telemática programada terá a mesma consideración 

que a inasistencia a unha proba presencial polo que se requirirá a debida 

xustificación documental da falta para poder exercer o dereito a realizar esa 

proba noutro momento. 

14. A manifestación de condutas inapropiadas, menoscabos a outros compañeiros 

ou ao profesorado ou o incumprimento de calquera norma establecida nas NOFC 

do Centro durante o desenvolvemento do ensino virtual terán a consideración de 

condutas contrarias á convivencia e, polo tanto, serán susceptibles da imposición 

das medidas correctoras axustadas á natureza da conduta contraria á 

convivencia mostrada, tal como se recolle nas NOFC do Centro e na Lei 4/2011 

do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en 

materia de convivencia escolar. 
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15. As dúbidas xerais do alumnado será consultadas, con carácter xeral cos seus 

respectivos titores e a través do correo electrónico. O s titores poderán 

determinar co seu alumnado cnales complementarias de comunicación. 

16. As dúbidas específicas sobre atención académica ou orientación 

comunicaránselle ao correo do Orientador: masr@praiabarrana.gal.  

17. As dificultades técnicas co uso dos aplicativos, a Aula Virtual ou os correos 

electrónicos informaranse no seguinte correo: admin@praiabarrana.gal.  

18. As cuestións de interese xeral, as suxestións ou as queixas que deba coñecer o 

Equipo Directivo trasladaranse, preferentemente, durante o confinamento ao 

correo ies.praia.barrana@edu.xunta.gal.  

 
 

3. MODIFICACIÓN DE APARTADOS DAS NOFC. 
 

Co obxectivo de adecuar as NOFC a actual situación de emerxencia sanitaria é preciso 

modificar os seguintes apartados do documento de centro: 

 

 Punto 2 do apartado B 2.1 do Capítulo III do Título I (reunións con familias)queda 

redactado da seguinte maneira: 

O procedemento para este contacto regular (entrevista con profesores) precisa, como norma 

xeral, da solicitude de entrevista por parte dos pais ou por parte do profesorado, mediante chamada 

telefónica, empregando Abalarmóbil ou o correo electrónico. Estas reunións realizaranse a distancia 

empregando a chamada telefónica ou a videoconferencia. 

 

 Punto 5 do apartado B 2.1 do Capítulo III do Título I queda redactado da seguinte 

maneira: 

A principio de curso realizarase unha reunión cos pais e nais do alumnado de cada grupo cos seus 

correspondentes titores e titoras para ofrecer a información xeral necesaria sobre o grupo e o 

desenvolvemento do curso. No curso 2020 – 2021 a reunión co alumnado de 1º da ESO celebrarase no 

mes de setembro e as do resto de cursos durante o mes de outubro. 

 

 Punto 6 do apartado B 2.1 do Capítulo III do Título I (actividades complementarias e 

extraescolares) queda redactado da seguinte maneira: 
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A realización de actividades complementarias, particularmente as viaxes de estudos, e 

aqueloutras de convivencia son tamén ocasións para o encontro entre as familias e o Centro, que 

convocará reunións informativas, preferentemente virtuais, previas ás devanditas actividades e onde 

se lles poderá solicitar a súa colaboración e participación. 

 

 Punto 8 do apartado B 2.1 do Capítulo III do Título I (reunións con orientación) 

queda redactado da seguinte maneira: 

Debido ao contexto de emerxencia sanitaria este ano non se celebrarán a finais de curso reunións 

colectivas de orientación para que as familias e o alumnado poidan realizar a matrícula do curso 

seguinte nas mellores condicións e contando con toda a información necesaria. No curso 2020 – 

2021 a atención e axuda á matrícula do curso seguinte será virtual (páxina web, videoconferencia 

ou similar) 

 

 Punto 8 do apartado B 2.1 do Capítulo III do Título I (reunións con equipo Directivo) 

queda redactado da seguinte maneira: 

En todo momento, os pais e nais poderán entrevistarse co Equipo Directivo para abordar as 

cuestións que consideren de interese. Durante o curso 2020 – 2021 será obrigatorio comunicar 

previamente a solicitude de entrevista /reunión. 

 

 Punto 8 do apartado B 2.2 C do Capítulo III do Título I (reunións da ANPA) queda 

redactado da seguinte maneira: 

No suposto de que a ANPA decidise celebrar as súas reunións nas instalacións do IES, os seus 

responsables deberán comunicar á Dirección do Centro o día e hora das reunións coa antelación 

suficiente para poder prever a organización necesaria. Se a reunión se fose celebrar fóra do horario 

de apertura do instituto, será necesario contar coa disposición dun conserxe ou cargo directivo para 

abrir e pechar o instituto. En ningún caso, estas reunións poderán alterar o desenvolvemento das 

actividades lectivas do Instituto. Dende a Dirección do Centro facilitaráselles a organización e 

convocatoria das mesmas. No curso 2020 – 2021 non se cederán os espazos do centro para celebrar 

reunións presenciaisda ANPA por motivos sanitarios. 

 

 Letra h do apartado 4 do Capítulo I do Título III (gardas profesorado) queda 

redactado da seguinte maneira: 

No caso dos grupos de Bacharelato aos que lles falte un docente e non teñan traballo asignado o 

profesor de garda quedará con eles na aula de referencia. 
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 Letra i do apartado 4 do Capítulo I do Título III (gardas profesorado) queda 

redactado da seguinte maneira: 

No suposto de non haber suficiente profesorado de garda para atender a todos os grupos non se 

poderán empregar as pistas deportivas, non habendo clase de educación física. Neste caso, o 

profesor ou profesora de garda vixiará ao alumnado asegurándose de que en todo momento se 

respecten as normas establecidas. Chamarase a outros profesores que non estean de garda para 

atender ao alumnado na súa aula de referencia seguindo a seguinte prelación: 

a) Profesorado que, tendo horario lectivo nese momento, non teña alumnado ao seu cargo nese 

intre porque este estea realizando algunha actividade complementaria ou extraescolar. 

b) Profesorado que teña hora de adicación á Xefatura de Departamento. 

c) Membros de Equipo Directivo que estean de garda nese momento. 

 

 Letra k do apartado 4 do Capítulo I do Título III (indisposición alumnado) queda 

redactado da seguinte maneira: 

En caso de accidente ou indisposición dalgún alumno ou alumna poderase requirir a presenza do 

profesorado de garda para organizar a súa atención. No caso de que a indisposición poida estar 

relacionada co virus do COVID 19 o profesorado de garda avisará ao Equipo Directivo e aos membros 

do Equipo Covid para proceder ao seu aillamento e ao protocolo establecido polas Consellerías de 

sanidade e Educación e recollido no Plan de adaptación ao COVID do centro. 

 No apartado B.1 do Capítulo III do Título I (deberes dos proxenitores) engádese o 

seguinte: 

13. Realizar a autoenquisa diaria de síntomas para comprobar, no caso de que estes existan, 

se estes son compatibles coa COVID 19 e entregar, debidamente asinado, o compromiso de 

realización desta enquisa diaria. 

14. Non enviar ao/á seu fillo/a ao centro no caso de que este/a presente síntomas compatibles 

coa COVID 19 e chamar inmediatamente ao seu pediatra do centro de saúde de referencia. 

15. Informar ao centro educativo no caso de que o/a alumno/a presente síntomas compatibles 

coa COVID 19 e manterá un aillamento preventivo e domiciliario tal como establece o 

Protocolo ao contexto COVID 19 das Consellerías de Educación e Sanidade. 

16. A familia facilitará un ou varios números de teléfono e un correo electrónico para facilitar o 

contacto con elas durante a xornada lectiva no caso de que algún alumno/a presente 

síntomas compatibles coa COVID 19. Se se produce o caso de que a persoa de contacto e 

referencia, por circunstancias especiais, non  é a pai ou a nai a familia debe deixar 

constancia dese extremo no centro e facilitar os números de contacto da persoa ou persoas 

que os proxenitores establezan como persoa de referencia para establecer contacto dende 

o centro. 
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 Nos apartados 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.2  do Capítulo I do Título IV (control de asistencia) 

engádese: 

O establecido nestes puntos para a asistencia ás clases presenciais rexerá de idéntico modo para o 

ensino virtual que se produza por caus dun confinamento, pero adaptando aos medios telemáticos o 

control de asistencia á clase así como a xustificación documental do retraso ou ausencia á mesma. 

 

 Nos apartados 1.7.5 e 1.7.6 do Capítulo I do Título IV (absentismo escolar) engádese 

o seguinte: 

1. Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do número 

máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da aplicación das anteriores 

medidas (medidas de prevención básica da COVID 19) consideraranse sempre xustificadas, non 

sendo preciso o xustificante do facultativo para a súa acreditación. 

2. As faltas de asistencia ás videoconferencias programadas polo profesorado do centro durante o 

desenvolvemento do ensino virtual por mor dun confinamento Terán a mesma consideración que 

se a falta de asitencia se producise a unha clase presencial polo que requirirá da debida 

xustificación documental. 

3. Aos efectos de incoación dun protocolo de absentismo escolar na etapa da ESO as inasistencias ás 

clases virtuais terán o carácter de computables para a apertura do mesmo. 

 

 No apartado 3.2 do Capítulo I do Título IV (condutas contrarias á convivencia) 

engádese o seguinte: 

1. Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 

4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar entenderanse incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa 

consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo 

alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das 

instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo. Polo que se respecta ao 

profesorado e persoal non docente estarase ao previsto na súa normativa. 

2. Aos efectos da determinación de condutas contrarias á convivencia e a imposición de medidas 

correctoras das mesmas establécese que a exhibición destas condutas durante o desenvolvemento 

do ensino virtual terán a mesma consideración ca se estas se producisen durante o ensino 

presencial, polo que serán corrixidas de acordó ao que se establece nestas NOFC. 

 

 No apartado 3.2.1 do Capítulo I do Título IV (condutas gravemente prexudiciais 

para a convivencia) farase un seguimento especial durante o curso 2020 – 2021  do 

apartado I:  
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As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da 

comunidade educativa do centro ou a incitación a elas.  

 

 No apartado 3.2.3.1 do Capítulo I do Título IV e no punto 7 do apartado 5.9 do Plan 

de Convivencia (condutas contrarias á convivencia e a gradación das medidas 

correctoras) engádese a seguinte circuntancia agravante: 

Calquera acción que non respecte as normas relacionadas coa situación de emerxencia sanitaria 

provocada pola COVID 19 xa que o seu incumprimento pon en perigo ao resto da Comunidade 

Educativa. 
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